
 

 

 



 

 

مئے الفہ کافر َکهيں ؟ 
ُستکغيں َمرشيئيں مسلمان ُامہ ﴿ُامت﴾ وذی نامی  الفہآس  فرقيواريت

ير  ِگرامی ُمالں نی پيروی﴿َرند ِگرغ،اطاعت﴾ الفہ همختر قدر حَق ر ِد
۔ ذاُمشکل بيثوُش ُپهجائينغدے  آواز ا کہ نی آنہانی ُغرا حق ذروانہ ُش

رهاغئيا ، هموذا يک دوميں چکا کفر  کے آنهاں  ِبراثائين ڈئوال موذاَه
کهنغيا، کہ ُکلئيں  خيال ﴿کافر﴾ فتواں َجنجيغاں، هموذا کہ يک دوميں

اگر کے همانگيں َهندئے الفہ َدڑد بی تہ  ڈئوالں ﴿پوست﴾مسلمان يہ جان
وذی دستاغوں يک  سجوئيں جان بےچين﴿ُڈکهيا بی﴾،گڑ بجائے اشيار وا

ا کہ يک دوميں ُدوميئيں تکليف شکار بيثغاں، هموذ
الوڑ ﴾گپههموهندا يک دوميں َچکا کيچڑ﴿کهنغيا  اصالح﴿تبديلی،ہيرديغ﴾

کريم آں فرقہ﴿جماعت،ڻوال﴾ کافِر جبکہ نبی  داثغتيں کہ آں ناخو کافرئيں
کہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔هماں مڑدم کے کسئيار  صلی اهللا عليہ وسلَم فرمائينتا

گڑ هماں مڑدم کہ هشی ثی،کافر کهنت ُگوانکا جنته يا اهللا تعالٰی دشمن ُگ
هماں ناماغوں آنهيار گوانک جهذی همانگاہ﴿کافر﴾موئی تہ کفر گوانک 

غورا  ﴾، کهمڑوصحيح مسلم کتاب االيمانگڑدی کهئے﴿ جنوغ َچک
چهياپکہ هڑچی چانس سامهوی  کهنئے کہ همئے تہ يک نقصانئے

مئے دے بيثبی،گڑ آں واالئيں گروِہ کافر بی غئے بی همختر ہی چانس 
بی يا موی ماته کافر بيثو روغوں ، ﴿جب ما همانگيں مسلمانئے 

  وستائياپ اے ُگشانا روغوں کہ آں کافرئے۔﴾

ُگڑ ِاشی الفہ غور کهنغ واالئيں ڻهوک همشيں کہ جب نبی اکرم صلی 
اهللا عليہ وسلم آ َکسئيار کافر کهنغاژ منع فرمائنتغا گڑ ما همے حرکت 

بارواں تهئی چهے خياليں هماں کے تهانگ ُکهذ کهنوں۔ گڑ هماں مڑدم 
نبی کريم صلی اهللا عليہ وسلم حکمئے نافرمانيا کهذو وذی مسلمان 



 

 

براَث کافر کهذو الغيں۔ جبکہ حضور سائيں يا تہ کافرار دے کافر 
؟ کهنغاژ منع فرمائنتغا۔ همے ِحساَبئوں حضور سائيں نافرمان کهئے بيثا

انهيار کافر گهش هماں کہ دوميار کافر گشغيں۔يا هماں کے هم
جيغيں۔فيصلہ تهئی جند دست الفئيں۔حاالنکہ اصالر کافر هماهئيں هماں 

کے اسالمئے ُرکنائيں انکاَر کهنت مثال کہ توحيد،نماز،زکواته،روزہ 
يکے حج انکاَر کهنت، گڑ هماں کے اشائيں َمنوخيں همانهيار مسلم 

هماں گهش جی ُگڑ همے تهانگاه بيثه بی هماں نشانی مسلمئيے بی 
فرقہ کے يک نشانی ﴿پار﴾ کافرئيے دے بی َحاالنکه ﴿گڑتہ﴾ هماں 

دوميار کافر گهشغاں هماں دوئيں توحيد،نماز،زکواته،روزہ يکے حَج  
منغاں۔بيائے اغيدے يہ تی ڻهوکے سمجهغ کوشيشا کهنوں۔ همنگاه کے 

مار سمائيں کے بانگاه بروِز حشر﴿حشر ميدان واالٰں روش﴾اهللا رُب 
مڑدومار جنت يکے گاڑے يار دوزخ الف ديم دا اور اے لعزت گاڑے 

فيصلہ آنهانی عمالئيں چک بی کہ آنهانی الفہ کهئے موءمِن يکے 
کهئے کافرئے موءمنار جنت اور کافرا دوزخ الف ديم دا۔ يعنی کے 

بانگاہ اهللا تعالٰی وا کهنت کہ کافرئيں يکے کهئے موءمنئيں هماں فيصلہ 
ں اختيار ﴿فيصلہ﴾ چهڑوئيا اهللا تبارکوتعالٰی ۔ اشيا انگاہ گشئے کہ هما

جند گورئيں کہ آں وا فيصلہ کهنت کہ کهئے مسلمانيں يکے کهئے 
کافرئيں ۔ تہ گڑ همے اختيار مار کهيا داثا کہ ما فيصلہ کهنو کے کهئے 

مسلميکے کهئے کافرئيں،کهئے جنت الف رائو اور کهئے دوزخ الفہ 
﴾۔ کالس الفہ چکتر ُچک پاس بيثا حاالنکہ ماوا اميدواروں ﴿حيالئوں 

يکے چکتر فيل اے فيصلہ هماں کهنت هماں کے امتحاَن گرغيں،نا کہ 
د گرئيں ۔ آں هماں کے امتحاَن ديغيں۔ اور اے اختيار دے هماں استاد جن

الفہ سيدنا ُاسامہ بن زيد رضی اهللا عنه  صحيح مسلم کتابااليمان
ئے يا واقعہ استيں کہ آنهيئے يک کافرئياغوں ِمڑائی بيثا آں کشتی جب 
کہ آنهيا کلمہ دے پهڑثغا گڑ نبی اکرم صلی اهللا عليہ وسلم آ همشی حال 



 

 

بيثا تہ حضور سائيں يا حضرت ُاسامار دريافت کهزا تہ آنهيا جواب داثا 
وت خوَف گتغا هماں وستائياپ کلمہ پهڑثی همشی کے يا رسول اهللا آں م

چکا حضور سائيں يا فرمائينتا کہ تها آنهی دل ِدڑتو ديثغا کہ تهرا 
کتئيں کے آنهی دَل همے کلمہ گشتغا يا نہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سما

نيں تها وا اندازہ جن کہ ايذا تہ دو مسلم وا يک دوميار کافر گشغاں۔ اگر 
حضور سائيں سامهويا کهذيں تہ آنهيئے مئے بارواں همے حرکت ما 

چهے رائے﴿فيصلہ،پهنت﴾ بيثه۔ چهے آں مار غوں باز خوش 
بيثه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

اے يک فتواء نامائے نيں کے هماهی آخر الفہ اے فيصلہ بی کے آخر 
کهئے کافرئيں يکے کهئے مسلم ئيں ۔ اے تہ يک ِکسائيں کوشيشئے کہ 

هماں خطرہ نيں حاال دياں کہ همانهنی  شار براثانر يکے گهوارآنر
برائی شکار مرشيئيں مسلمان باز کهمئيں محفوظ ﴿بهچزيئيں،سليم ئيں 

بيثيں۔ ايذاتہ چهڑوئيا اے احساس ديغ کوشيش کهن جيغيں کہ ما کليں ﴾
مسلم يک آپتيا براثو اور مار يک دومی مدد کهنغی چهائيں يک دومی 

فہ چيئے شرعی کمی ِگندجيثا تہ پهجيا بيغيں۔اور اگر کسئے براثئے ال
همانهی اصالح کهنغ چائيں نا کہ آنهی چکا کفر فتواں جنے آنهيا ہميشہ 

ہميشہ وستائياپ ِاسالم آر دير کهنے۔اور انگيں حرکتائيں کهنوخ مے 
آ مضبوط،ڻيڻه  مولوی براث آنر چهائيں کہ آن فرقيواريت آ ِبالں اسالم

ی وذی فرقہ ڻهائينا هماں هاں ﴿مستحکم﴾ کهنغ کوشيشا کهناں نا کہ وذ
نی ڻهائينغا ، تبليَغ،يا درس الفہ ماناں ۔ 

مئے رسوِلپاَک نفرتائيں ختم کهنغئے اور يک آپتيا محبت اور پيار پهجيا 
زندگی گزارغ سبق داثی۔ جب بانگاه بروِز حشر نبی کريم آ غوں سامنا 

 بی تہ چيئے سوچے کہ  ما آنهيار تهاں ديم ڈسو۔اگر ته دے هماں
شامل بيثغئے هماں هاں کے اسالم ئے  ڻکر ڻکر مڑدومائيں الفہ 

الفہ باهر  کهذغاں ۔ اور اهللا ئے دين گروهوں ﴿جماعت،ڻوال ڻوال﴾



 

 

گڑ  نتيجہ الفہ هر گروہ چهڑوئيا وذا حق چکا ثابت کهنغاپ  ُکهذيش
دوميائيں چکا کفر فتوا جنانا روغئيں ۔ 

﴿َبند﴾ مضبوطيا گروں داروں  ﴾مار چهائيں کے ما اهللا تعالٰی ئے َرسی يا
اور اے حکم قرآن  آر بهچوں ﴿اور وا يک آپتا تفرقہ يعنی فرقيواريت

مجيد آ دے داثا۔ 

                                               

وں گرے دارئے ترجمہ۔   اور اهللا تعالیٰ رسئيا مضبوطيا غ
آيت ﴿سورته العمران         ژ بهچئےاور يک آپتيا تفرقہ 
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